
KLAUZULA INFORMACYJNA 

URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Karczewie, reprezentowany przez 

Burmistrza Karczewa z siedzibą przy ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, e-mail: um@karczew.pl, 

tel. (22) 780 65 16.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Karczewie  poprzez adres e 

mail: iodo@karczew.pl, telefonicznie pod numerem: 22 780 65 16, wew. 123 lub wysyłając zapytanie 

na powyższe dane adresowe Urzędu Miejskiego w Karczewie. 

3.  Dane będą przetwarzane w celu: 

* wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

* wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi; 

* przetwarzania danych osobowych w innych przypadkach, wyłącznie na podstawie  wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

6. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu 

przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z 

przepisów prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, 

usunięcia lub do ograniczenia przetwarzania, o ile takie ograniczenie nie narusza przepisów prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie 

z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych do innego administratora. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

 w formie profilowania. 


